
ท่ี สหกรณ์ ประเภท จังหวัด คะแนน เกรด

1 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฟูรูกาวาเม็ททัล(ไทยแลนด์) สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 100 ดีเลิศ

2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 100 ดีเลิศ

3 สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ สหกรณ์นิคม สระบุรี 100 ดีเลิศ

4 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 99.75 ดีเลิศ

5 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 99.67 ดีเลิศ

6 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ล าพญากลาง) สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 99.63 ดีเลิศ

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 99.33 ดีเลิศ

8 สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 99.25 ดีเลิศ

9 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 98.9 ดีเลิศ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 98.68 ดีเลิศ

11 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(ซับกระดาน) สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 98.67 ดีเลิศ

12 สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดินซับสนุ่น สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 98.63 ดีเลิศ

13 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค(มิตรภาพ) สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 98.6 ดีเลิศ

14 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สหกรณ์ร้านค้า สระบุรี 98.57 ดีเลิศ

15 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเสาไห้ สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 98.5 ดีเลิศ

16 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 98.45 ดีเลิศ

17 สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (พระพุทธบาท) สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 98.38 ดีเลิศ

18 ร้านสหกรณ์พนักงานบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย สหกรณ์ร้านค้า สระบุรี 98.28 ดีเลิศ

19 สหกรณ์การเกษตรหนองโดน สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 98.18 ดีเลิศ

20 สหกรณ์ออมทรัพย์ ซันกรุ๊ป สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 98.1 ดีเลิศ

21 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 98 ดีเลิศ

22 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 98 ดีเลิศ

23 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอดิศร สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 98 ดีเลิศ

24 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 98 ดีเลิศ

25 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 97.6 ดีเลิศ

26 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกะรัตสุขภัณฑ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 97.37 ดีเลิศ

27 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 97.33 ดีเลิศ

28 สหกรณ์ออมทรัพย์ประปาเขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 97.25 ดีเลิศ

29 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 97.23 ดีเลิศ

30 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 97 ดีเลิศ

31 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงงานหินอ่อนสระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 96.88 ดีเลิศ

32 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 96.73 ดีเลิศ

33 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 96.5 ดีเลิศ

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562

จังหวัดสระบุรี
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34 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินมวกเหล็กส่ี สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 96.38 ดีเลิศ

35 สหกรณ์การเกษตรพระพุทธบาท สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 96.32 ดีเลิศ

36 ร้านสหกรณ์สระบุรี สหกรณ์ร้านค้า สระบุรี 96.15 ดีเลิศ

37 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านบัวลอยกลางนา สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 95.97 ดีมาก

38 สหกรณ์ออมทรัพย์นวพลาสติก สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 95 ดีมาก

39 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 95 ดีมาก

40 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามฟูรูกาวา สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 95 ดีมาก

41 สหกรณ์ออมทรัพย์โสสุโก้ สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 94 ดีมาก

42 ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 93.65 ดีมาก

43 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 92.8 ดีมาก

44 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 91.81 ดีมาก

45 สหกรณ์กองทุนธนาคารอาหารสัตว์ในเขตปฏิรูปท่ีดินสระบุรี สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 91.43 ดีมาก

46 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอินโดรามาเคมีคอลส์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 90.33 ดีมาก

47 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเตาปูน สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 90.01 ดีมาก

48 สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 90 ดีมาก

49 สหกรณ์การเกษตรหนองแค สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 90 ดีมาก

50 สหกรณ์การเกษตรหนองแซง สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 89 ดีมาก

51 สหกรณ์การเกษตรมวกเหล็ก สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 87.03 ดีมาก

52 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวช่ัน สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 87 ดีมาก

53 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านแก้งพัฒนา สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 86.73 ดีมาก

54 สหกรณ์ออมทรัพย์ในเครืออุตสาหกรรมสหธัญญพืช สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 86.55 ดีมาก

55 สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 86.5 ดีมาก

56 สหกรณ์โคนม-ปศุสัตว์วิหารแดง สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 86.33 ดีมาก

57 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคกลาง สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 83.98 ดี

58 ร้านสหกรณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สหกรณ์ร้านค้า สระบุรี 79 ดี

59 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 76.57 ดี

60 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ทีพีไอ โพลีน สหกรณ์ออมทรัพย์ สระบุรี 76.1 ดี

61 สหกรณ์ปศุสัตว์ศรีปทุม สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 74.72 ไม่ผ่าน

62 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงต าบลสร่างโศกเฉลิมพระเกียรติ สหกรณ์บริการ สระบุรี 73.03 ไม่ผ่าน

63 สหกรณ์เดินรถสระบุรี สหกรณ์บริการ สระบุรี 70.33 ไม่ผ่าน

64 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระบุรี สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 63.6 ไม่ผ่าน

65 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินมวกเหล็กสอง สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 60.88 ไม่ผ่าน

66 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าสองคอน สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 60.07 ไม่ผ่าน

67 สหกรณ์การเกษตรแก่งคอย สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 59.37 ไม่ผ่าน

68 สหกรณ์แปรรูปผลิตผลการเกษตรสระบุรี สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 54.33 ไม่ผ่าน
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69 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงชุมชนเขาเขียวพัฒนา สหกรณ์บริการ สระบุรี 48.27 ไม่ผ่าน

70 สหกรณ์บ้านม่ันคงชุมชนต าบลบ้านครัว สหกรณ์บริการ สระบุรี 47.82 ไม่ผ่าน

71 สหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมหินซ้อน สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 47.29 ไม่ผ่าน

72 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงหน้าพระลาน สหกรณ์บริการ สระบุรี 46.38 ไม่ผ่าน

73 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงชุมชนหนองสามห้าง สหกรณ์บริการ สระบุรี 43.79 ไม่ผ่าน

74 ร้านสหกรณ์ซิเมนต์แก่งคอย สหกรณ์ร้านค้า สระบุรี 41.53 ไม่ผ่าน

75 สหกรณ์บริการบ้านม่ันคงเมืองแก่งคอย สหกรณ์บริการ สระบุรี 38.54 ไม่ผ่าน

76 สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 36.3 ไม่ผ่าน

77 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงศิขรินทร์วิไล สหกรณ์บริการ สระบุรี 33.03 ไม่ผ่าน

78 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนลุ่มแม่น้ าป่าสัก สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สระบุรี 28.24 ไม่ผ่าน

79 สหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรสระบุรี สหกรณ์การเกษตร สระบุรี 24.33 ไม่ผ่าน

80 สหกรณ์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ สหกรณ์บริการ สระบุรี 22.6 ไม่ผ่าน

81 สหกรณ์เคหสถานบ้านม่ันคงชุมชนบ้านหลังสวน สหกรณ์บริการ สระบุรี 6.97 ไม่ผ่าน


